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”För det är här som du och jag kommer in. 
Vad kan jag göra för att glädja en annan 
medmänniska, vad kan jag göra för att skänka 
en känsla av den gudomliga närvaron i vår 
värld här och nu?”

 
 
 
”Jul, Jul strålande jul…” står det i sången och för många är det verkligen en 
strålande jul. Det är varmt, gemenskap, god mat och julklappar. Allt är som de 
flesta önskar sig och det spelar inte så stor roll om det blir snö, det är bra som 
det är.
   Sen finns det en annan verklighet. Det strålar inte alls, utan det är ont om 
pengar, familjebråk, massa måsten, någon ligger svårt sjuk, det är flera på flykt 
och ingen ro, ingen stämning, inget som vittnar om att Gud blir människa i det 
lilla barnet Jesus Kristus. Gud som gör allting nytt mäktar inte med att göra 
alla människor till syskon som tar hand om varandra och jorden. För det är här 
som du och jag kommer in. Vad kan jag göra för att glädja en annan medmän-
niska, vad kan jag göra för att skänka en känsla av den gudomliga närvaron i 
vår värld här och nu?
 
Nu har jag till arbete och min kallelse att säga det som kyrkan har sagt i tusen-
tals år. Var inte rädda säger ängeln till herdarna. ”Var inte rädda! Jag bär bud 
om en stor glädje en glädje för hela folket. Idag har en frälsare blivit född åt er 
i Davids stad, Han är Messias Herren.” 
   Hur vet du det, säger du kanske? Svaret blir, jag vet inte, samtidigt tror jag 
att det är så. Mitt liv skulle tappa så mycket av sitt innehåll och mening om jag 
inte hade tron att Gud är med oss människor i alla livsskeden, lider med oss, 
och bär oss och kan också släppa oss fria när vi inte behöver Gud och då vi går 
själva.
   Dopet som är vår väg in i kyrkan där vi får höra: ”Dopet ger glädje, skapel-
sens Gud är nära. Dopet ger upprättelse, vi får förlåtelse. Dopet ger välsignelse, 
vi får helig Ande. Dopet ger hopp, vi får leva, dö och uppstå med Jesus Kristus.”
 
Varje morgon börjar jag att be Jesus ta hand om oss människor och jag läm-
nar det jag inte kan göra något åt i Jesus barmhärtiga händer. För det finns så 
mycket som jag inte kan påverka och 
som jag inte förstår. Allt som sker av 
ondska mot människor och djur är för 
mig obegripligt. 
 
Vi ska snart fira jul. Kom och lyssna 
till budskapet om Gud som älskar oss 
människor, som vill ge oss det vi behö-
ver av omsorg och glädje för att leva ett 
helt och sant liv i en värld som inte all-
tid bjuder på strålglans men som alltid, 
alltid vill ge oss en förnimmelse att alla 
är vi skapade till Guds avbild, till sin 
avbild skapade Han oss.

Yvonne Hallin 
KYRKOHERDE                              Foto Jane Frej

Att glädja en annan medmänniska
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Internationell sida

Internationella gruppen serverade Afternoon tea

En mörk och ruggig söndagsefter-
middag i oktober bjöd Internationella 
gruppen för första gången in till 
Afternoon Tea här i församlingen. Vi 
höll till i Skärgårdsskolans matsal för 
att få tillgång till en scen med ljus och 
ljud och för att få ordentligt utrymme 
att visa och prova kläder – och fika 
såklart! Det bjöds på hembakade 
scones, macarones och chokladkaka 
som prästdottern Lovisa tillverkat. 
Det gick åt som smör i solsken!  
   Efter besöket vid modevisningen i 
Axbergs församling utanför Örebro, 
förra hösten, fick vi inspiration till att 
genomföra ett liknande evenemang 
hos oss. I Axberg är det de lokala 
handlarna som visar upp sina kläder, 
men vi kom på idén att samla in 
och visa upp second handkläder. 
Och vi fick in så mycket fina kläder. 
Allt hann vi inte mannekänga och 
auktionera ut, utan det blev en hel 
del till försäljning också.  
   Vår musiker Britt bidrog till den 
rätta stämningen vid pianot, och i 
pausen mellan modevisningen och 
auktionen blev både stora och små 
underhållna av trollkarlen Totoo. 
Riktigt magiskt att sitta bara någon 
meter ifrån och se hur apelsiner och 
meloner dök upp ifrån ingenstans... 
Och så fanns Bibbi på plats och sålde 

sina fina stickade hjärtan till förmån 
för Clowner utan gränser.  
   Behållningen från auktionen 
och klädförsäljningen gick till 
Svenska kyrkans hjälparbete vid 
naturkatastrofer. 
   En mycket trevlig och uppskattad 
eftermiddag som garanterat kommer 
upprepas nästa år. Varmt tack till alla 
som medverkade med sin närvaro! 

Världens barn  
Ett av de återkommande 
evenemangen för församlingens 
internationella grupp är att 
samla in pengar till insamlingen 
Världens barn. I år blev det som 

vanligt bösskramling utanför våra 
ICA-affärer, dessutom ordnade 
Internationella gruppen lotteri 
vid fikat efter gudstjänsten på 
tacksägelsedagen. Tillsammans kunde 
vi bidra med drygt 5000 kr, roligt!

1:a Advent 
Vid fikat i Kyrkstugan efter 
gudstjänsten vid 1:a advent ordnar 
Internationella gruppen traditionell 
basar och lotteri. Behållningen går 
till Svenska kyrkans julinsamling 
som i år särskilt riktar sig till flickor 
som föds in i förtryck och orättvisor 
– ”En flicka är född”. Alla är varmt 
välkomna att bidra!

TEXT & FOTO  Åsa Meurling on

Iréne Ulfvin var konferencier på modevisningen och Britt Wennberg spelade piano.Trollkarlen Totoo trollband publiken med sina 
konster.

Till modevisningen hade second handkläder samlats in. 



Möja kyrka 250 år
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TEXT & FOTO  Ann Thörnblad  on

En barnfamilj stannar upp 
i början av kyrkorummet 
och letar med blicken efter 
lediga platser. En kyrkvärd 

trollar fram ett par stolar och 
så är problemet löst. Men några 
personer som kommer efter får luta 
sig mot väggen och trösta sig med 
ett vidare perspektiv. Det råder ett 
intensivt sorl, kyrkan är full till 
bristningsgränsen. Det är många 
som vill vara med och fira jubilaren, 
såväl fasta öbor som sommargäster, 
och luften är fylld av en högtidlig 
feststämning.  
   Så rings det in till gudstjänst i 
den minsta kyrkklockan, som var 
den enda klockan som fanns då 
kyrkan byggdes, och sorlet lägger 
sig. Vi samlas till gudstjänsten som 
dagen till ära sker enligt 1768 
års gudstjänstordning. Möja och 
Nämdö kyrkokörer inleder med 
psalmsång och det låter mäktigt med 
sångkraften hos de två körerna.  
Kyrkorådets ordförande Carl-Olof 
Sandquist ställer sig framför altaret 
och hälsar alla välkomna. Sedan 
berättar kyrkvärden Titti Eriksson 
om arbetet med att bygga upp 
träkyrkan för över 250 år sedan.  
   – Det var 150 själar som deltog 
i arbetet– det var ett stort företag. 
Möjaborna bidrog med timmer och 
handräckning. Så jag tycker vi ska 
sända en tanke till skärgårdskarlarna 
som byggde vår kyrka, säger hon. 
 
1768 års gudstjänstordning 
Efter det går Olle Sjöholm, präst, 
fram till altaret och sträcker armarna 
mot himlen. ”Helig, Helig, Helig är 
Herre Gud Allsmäktige! Hela jorden 
är full af Din härlighet!”  

   Agendan denna lördag följer som 
sagt 1768 års gudstjänstordning och 
församlingen läser syndabekännelsen 
som började så här på den tiden. 
”Jag, fattig, syndig menniska, som, 
med synd född, jämwäl sedan i alla 
mina lifsdagar, på mångfaldigt sätt, 
emot Dig brutit hafwer, bekänner 
af allt hjerta, inför Dig, helige och 
rättfärdige Gud, kärleksrike Fader, 
att jag icke hafwer älskat Dig öfwer 
allting, icke min nästa såsom mig 
sjelf.” 

Änglarna 
Lite senare  går Olle upp i predik- 
stolen och blickar ut över försam-
lingsborna. Olle ger oss en bild av 
hur det såg ut i Sverige i slutet av 
1700-talet. Barnadödligheten var 
hög och människor förlitade sig på 
Gud. Kampen mellan ont och gott, 
djävulen och Gud, var en realitet 
och levande i de flesta människors 
tanke- och sinnevärld. Sjukdomar var 
djävulens verk och änglarna var de 
som stod för kampen mot det onda. 
Söndagens tema enligt kyrkoåret är 
också änglarna.  
   Kyrkoherde Yvonne Hallin talar 
om änglarna i sin predikan när 
hon står i predikstolen. Och hon 
påminner oss om hur mycket som 

har hänt, ur ett genusperspektiv, bara 
i modern tid. 
”Det fanns inte ens som en tanke för 
250 år sedan att en kvinna skulle 
stå i predikstolen här på Möja som 
kyrkoherde. I veckan var det 60 år 
sedan beslutet togs.” Lite senare lyfter 
hon fram det goda som vi alla bär 
inom oss.  
”Du är en ängel, en budbärare i vår 
tid in i vår framtid. Du är en del av 
den världsvida kyrkan, där Möja är 
en del.” 
 
Förklädd Gud 
Gudstjänsten lider mot sitt slut och 
den övergår i Lars-Erik Larssons 
fantastiska verk ”Förklädd Gud”. 
Ett verk som idag ges av Möja 
och Nämdö kyrkokör tillsammans 
med 15 musiker, som bildar en 
kammarorkester, och solisterna 
Emilia Feldt, sopran och John Kinell, 
baryton. Med Dan Enberg som 
dirigent och Kicki Bramberg som 
recitatör. 
   Det var Dan Enberg som hittade 
noterna till ”Förklädd Gud” i 
prästgården och tänkte att det var 
dags för körerna att anta en ny 
utmaning. En svensk körklassiker 
med ett budskap som ligger i tiden. 
   – Körsångarna från Möja var inte 
sena att hänga på och de fick snabbt 
förstärkning av ett tiotal sångare från 
Nämdö, berättar Dan. 
   När de stämmer upp till sång 
och orkestern svarar uppstår ett av 
dessa sällsynta ögonblick av total 
närvaro. De vackra inledningstonerna 
omsluter kyrkorummet och kanske är 
det så att den förklädda guden finns 
här mitt ibland oss just nu i detta 
ögonblick.

 

Möja kyrka firade 250 år!

Den byggdes 1768 av byggmästaren Carl Örn, på en plats där det tidigare 
hade stått ett kapell. Idag har Möja kyrka med sin vitmålade träfasad, 
funnits som ett riktmärke på ön i 250 år. Här har människor firat sina stora 
livshändelser, tagit adjö av sina närstående och firat gudstjänst med havet 
och naturen som fond. Lördagen den 29 september i år firades jubiléet med 
gudstjänst anno 1768, konserten Förklädd Gud och ett efterföljande mingel.

”Det fanns inte ens som 
en tanke för 250 år sedan 
att en kvinna skulle stå i 
predikstolen här på Möja 
som kyrkoherde.  
I veckan var det 60 år 
sedan beslutet togs.”



Möja kyrkokör och Nämdö kyrkokör under ledning av Dan Enberg.

Möja kyrka firade 250 år!

Olle Sjöholm följde agendan enligt 1768 års gudstjänstordning.

Maria Rönn serverade bubbel och cider efter gudstjänsten.

Kyrkoherde Yvonne Hallin predikade om änglarna. En av dem 
som kom för att fira Möja kyrka var Victor Lindholm, som 
tidigare har arbetat i församlingen.



Möja kyrka 250 år
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CARL-OLOF SANDQUIST 
KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE: 
– Alla skolavslutningar genom åren 
när flera generationer möts och det 
står barn och ungdomar från årskurs 
1–9 i hela kyrkbacken. Jag har så 
många fina minnen från Möja och 
Möja kyrka. 

– Min frus släkt kommer härifrån 
och vi har bott på Möja i drygt 30 år. 
Det är en bra sammanhållning på ön 
och vi hjälper varandra. De flesta är 
mångsysslare och egna företagare och 
det skapar en kreativ anda. 

Bästa minne av Möja kyrka?

VICTOR LINDHOLM, PRÄST: 
– När vi hade konfirmations-
gudstjänst i juni för två år sedan  
med nio konfirmander. Liksom 
idag var kyrkan fylld till brist-
ningsgränsen, med allas familjer 
och bekanta. Som redovisning hade 
konfirmanderna skrivit en egen bön 
som speglade deras syn på Gud.  

ANTON AHLZÉN 
UNGDOMSLEDARE: 
– Konfirmationstiden. Första träffen 
i december var fantastisk – det blev 
en så magisk stämning i kyrkan. Vi 
kände varandra ganska väl redan 
från början, så konfirmationstiden 
bara förstärkte det. Jag växte upp 
här, en bra plats att göra det på, och 
har många minnen från Möja.

HUGO WALLNER 
KÖRSÅNGARE I MÖJA KYRKOKÖR: 
– Hela konfirmandtiden och så 
körsången. Det var mäktigt att vara 
med i dag och sjunga ”Förklädd 
Gud”. Det är det roligaste verket vi 
har gett i kören, i alla fall så länge jag 
varit med.
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Ungdomsverksamheten

 

Det viktigaste med konfirmationen är Du

Följ med oss till svenska sommarfjällen och Möja! Du är 
varmt välkommen på en spännande resa tillsammans med 
människor du redan känner – och andra som du kommer att 
lära känna!

Vi startar 1:a advent 2018 i Djurö Kyrka och avslutar resan i 
slutet på augusti 2019 med konfirmation.
Under våren kommer vi ha två övernattningsdygn – ett i 
Klockargården och det andra i Djurö kyrka samt tre dygn 
under påskhelgen på Möja.

När sommaren står i full blom åker vi upp till svenska fjällen 
där du under ca en veckas tid kommer att få prova på fors-
paddling, mountainbike, fiske, ridning m m.

Under konfirmationstiden kommer vi prata om, diskutera 
och fundera på vad livet och tron kan handla om.  
Vem är Gud? Vad innebär det att vara människa?  
Hur formas vi till dem vi är?.
Vi kommer att ordna gudstjänster och andakter, skapa i lera, 
färg och med musik, laga mat tillsammans, men även vila i 
stilla stunder. Allt är kostnadsfritt!

Mera information och anmälan:
www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo/konfirmand-
ungdom www.konfa.se

Tommie Johansson, församlingspedagog
Tfn: 070-250 89 33, tommie.johansson@svenskakyrkan.se 
Åsa Meurling, präst
Tfn: 073-386 63 29, asa.meurling@svenskakyrkan.se

Varmt välkommen med på äventyret!

Konfirmation 2018–2019.  
För dig född 2004 eller något år äldre. 

LÄS MER OM  
ungdomsverksamheten 

på hemsidan 
www.svenskakyrkan.se/

djuro-moja-namdo

Ungdomsverksamheten i jul

Ungdomsverksamhet: 
 
Se hemsidan eller  
på instagram 
 
djuromojanamndoforsamlingung



Tompa, församlingspedagog  
Åsa,  präst

Ungdomsverksamheten

Julen – årets 
festligaste högtid

TEXT Åsa Meurling  FOTO Gustaf Hellsing
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Julen

Välkommen på julkonsert med Kuriosakören i Djurö kyrka 
fredag 21 december kl 19.00! Kuriosakören hade senast en 
julkonsert i Djurö kyrka för tre år sedan och denna gång 
kommer de tillsammans med två av Sveriges mest väleta-
blerade folkmusiker, sångerskan Susanne Rosenberg och 
fiolspelmannen Sven Ahlbäck. 
  Kören har en repertoar som sträcker sig från medeltid till 
nutid och som ofta cirklar kring svensk och internationell 
folkmusik. Kuriosakören är hemmahörande i Stockholm 
men har framträtt på olika ställen i landet, bland annat ett 
flertal gånger under medeltidsveckan i Visby. Kören har 
också turnerat i bland annat Frankrike, Bulgarien, Andorra 
och på Irland. Kören arbetar mycket med det sceniska ut-
trycket. Dirigent och konstnärlig ledare sedan starten är 
Karin Bjurvald.  
Nästa år firar Kuriosakören trettiofemårsjubileum.

N
u närmar vi oss årets största och festligaste 
högtid – julen. Julfirandet som inleds med 
adventstidens fyra söndagar. Advent är 
ett latinskt ord som betyder närvaro eller 
ankomst. Under antiken användes ordet 

advent när det handlade om att en mäktig person var i 
antågande, som en kung eller en kejsare. Och trots att 
Guds egen son, Jesus Kristus, föddes som ett värnlöst barn 
använde de kristna ordet advent för att visa hur de såg på 
Jesus; han var kungen som trädde in på jorden för att ge 
oss fest och glädje. Fest och glädje för att fira hoppet om 
en ljus och kärleksfull framtid, för att Gud är här, att vi 
inte är lämnade ensamma. 
 
Man kan kanske tycka att vårt julfirande inte har så myck-
et med det kristna budskapet att göra, men många av våra 
traditioner har faktiskt sina rötter i olika bibeltexter. Till 
exempel talas det på många ställen i Bibeln om vikten av 
att fira måltid tillsammans. I måltidens gemenskap möter 
vi varandra och i vår nästa möter vi också Guds avbild. 
I Psaltaren kan man läsa ”Alla träd i skogen skall jubla 
inför Herren – se, han kommer.” Så vill granarna med ljus 
och glitter i våra vardagsrum visa att Gud faktiskt finns 
här, mitt ibland oss. Och på ett annat ställe i Gamla testa-
mentet står det om när vi möter gudsriket: ”I dessa dagar 
skall bergen drypa av sötma, och i floderna skall mjölk 
och honung flyta fram.” 

Ett av mina bästa julminnen från när jag var liten är när 
jag står i köket med farmor och vi tillsammans gör hennes 
godaste julgodis. Doften från grytan där mjölk och socker 
(nästan som honung...) kokade för att bli någon slags 
hårdspröd kola sitter fortfarande i mina näsborrar. Men 
jag minns inte bara doften, utan också värmen, samvaron 
och känslan av något extra, något som lyfte från vardagen. 
 
Allt är inte glitter och värme i vår värld. Men vi 
behöver få släppa allvaret ibland, få vila i den heliga 
bekymmerslösheten. Vi har rätt att fira. Vi har rätt att hop-
pas. Julen blir kanske inte precis som vi tänkt oss, det blir 

livet aldrig, men vi får ändå längta efter värmen och ljuset. 
Inget blir bättre av att vi går med ständig oro över det 
trasiga i vår värld. Vår förtvivlan och maktlöshet hjälper 
ingen. Det som däremot kan hjälpa är att vi delar med oss, 
om vi har något i överflöd. 
 
I kyrkan är vår största uppgift att sprida evangelium – 
glädjebudskap. Budskapet som Jesus kom med mitt i en 
sargad värld, för det var inte bara glitter och värme då 
heller. Och han kom som ett barn. Gud föddes till världen 
som ett värnlöst barn, för att vi ska kunna känna igen oss. 
I barnets utsatthet, ensamhet och förtvivlan. Men också i 
bekymmerslösheten, i glädjen och leken. 
 
I jul firar vi hoppet, kärleken och allt det goda som finns i 
vår värld. Vi firar ljuset som inget mörker kan övervinna. 

Julkonsert i Djurö kyrka fredag 21 december kl 19

Julen – årets 
festligaste högtid
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Se också våra lokala tidningar för uppgifter och eventuella ändringar.

PÅ GÅNG I VÅRA KYRKOR I ADVENT & JUL
Välkommen att fira  
höstens gudstjänster i  
våra kyrkor och kapell!  
Här är programmet från  
den 2 december till och 
med den 22 april 2019.

DJURÖ  

 
MÖJA 
 
Söndag 2 december – 1 sön i advent 
13.00 ADVENTSMÄSSA Möja kyrkokör.

Lördag 15 december  
18.00 JULKONSERT 
Möja kyrkokörs julkonsert.
 
Söndag 16 december – 3 sön i advent 
13.00 GUDSTJÄNST
 
Söndag 23 december – 4 sön i advent 
13.00 GUDSTJÄNST RUNT KRUBBAN 

Söndag 2 december – 1 sön i advent 
11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST  
Kyrkokören medverkar. Kaffe och lotterier i  
Kyrkstugan efter gudstjänsten.
 
Söndag 9 december – 2 sön i advent 
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Förbön och ljuständning.
 
Söndag 16 december – 3 sön i advent 
16.00 JUL STRÅLANDE JUL. LUCIA OCH 
JULKONSERT  
Djurös barnkör och kyrkokör.  
Jan Scheffel, flöjt. 
 
Fredag 21 december  
19.00 JULKONSERT 
Kören Kuriosa. Se sid 9.
 
Måndag 24 december – Julafton 
10.00 GUDSTJÄNST RUNT KRUBBAN.  
Emilia Feldt, sång.
23.00 MIDNATTSMÄSSA

Måndag 31 december – Nyårsafton 
18.00 NYÅRSBÖN. Anna Frej, sång.

Söndag 6 januari – Trettondedag jul 
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Vi sjunger julens sånger.  
Djurö kyrkokör medverkar.
 
Söndag 13 januari –  
1 sönd e trettondedagen 
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
 
Söndag 20 januari –  
2 sön e trettondedagen 
11.00 GUDSTJÄNST
 
Söndag 3 februari – Kyndelsmässodagen 
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Förbön och ljuständning.  
Annika Inkapööl, sång.

Söndag 10 februari –  
5 sönd e trettondedagen 
11.00 GUDSTJÄNST 
 
Söndag 17 februari – Septuagesima 
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Konfirmanderna medverkar.
 
Söndag 3 mars – Fastlagssöndagen 
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD  
OCH MEDITATION

Söndag 17 mars – 2 sönd i fastan 
11.0 GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA 
Djurö barnkör.
 
Söndag 31 mars – Midfastosöndagen 
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD.  
Tema önskepsalmer.
 
Söndag 7 april – 5 sönd i fastan 
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
 
Söndag 14 april – Palmsöndagen 
11.00 GUDSTJÄNST 
 
Torsdag 18 april – Skärtorsdagen 
19.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA
 
Fredag 19 april – Långfredagen 
11.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST 
Anna Frej, sång.
 
Söndag 21 april – Påskdagen 
11.00 UPPSTÅNDELSEMÄSSA 
Djurö kyrkokör.

Tisdag 25 december – Juldagen  
07.00 JULOTTA Möja kyrkokör.
 
Måndag 31 december – Nyårsafton 
18.00 NYÅRSBÖN Möja kyrkokör.
 
Lördag 12 januari  
13.00 JULGRANSPLUNDRING  
Vi börjar med gudstjänst i kyrkan och fort-
sätter till prästgården där vi dansar ut julen. 
Skinkmacka, fika och fiskdamm!
 
Söndag 27 januari – 
3 sön e trettondedagen 
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Förbön och ljuständning.
 
Lördag 9 februari  
15.00 HELGMÅLSBÖN

Söndag 24 februari – Sexagesima 
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Lördag 9 mars  
15.00 HELGMÅLSBÖN 
 
Söndag 24 mars – Jungfru Marie bebåd. 
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD. 
Tema Önskepsalmer.
 
Lördag 6 april  
15.00 HELGMÅLSBÖN 
 
Torsdag 18 april – Skärtorsdag
19.00 Skärtorsdagsmässa
Konfirmanderna medverkar.

Fredag 19 april – Långfredag
11.00 Långfredagsgudstjänst 
Konfirmanderna medverkar. Möja kyrkokör. 
 

Julpyssel och gröt
för alla åldrar
Måndag 17 december
15.00–21.00  
Vi ses i Klockargården, Djurö. 
Mera info finns separat på hemsidan. 
Frågor, kontakta:
Tommie 079–2508933
Lena 073–3767773
Allt är gratis. Varmt välkomna!



 
 

Se också våra lokala tidningar för uppgifter och eventuella ändringar.

DJURÖ

BARN OCH UNGDOM
Öppet hus för mammor,  
pappor och barn.
Tisdagar kl 10.00–13.00.
Onsdagar kl 10.00–13.00. 
I Klockargården.

Djurö barnkör
Onsdagar kl 14.45. Årskurs 1–3. 
Onsdagar kl 15.30. Från årskurs 4. 
Start 5 september. 
Kontakta Britt Wennberg 070- 306 85 77. 
 
Konfirmation
Kontakta Åsa Meurling, 08-747 54 64,  
eller Tommie Johansson, 070-250 89 33, 
för mer information. 
 
Ungdomsverksamhet i församlingen 
För mera information gå in på vår hemsida, 
facebooksida eller kontakta 
Tommie Johansson, 070-250 89 33. 

Ungdomsledarutbildning 
Kontakta Tommie Johansson för mer  
information, 070-250 89 33. 

Skolkyrka
För bokning och information kontakta:  
Tommie Johansson, 070-250 89 33. 
Åsa Meurling, 08-747 54 64 

VUXNA
Mötesplats Stavsnäs 
Samverkan för alla åldrar
www.motesplatsstavsnas .se 
Kontaktperson: Tommie Johansson 
070–2508933. 

Andakt på Djuröhemmet.  
Torsdagar kl 14 jämna veckor.

Välkommen till 
våra verksamheter

Bibelstudier 
För mer information kontakta  
Yvonne Hallin, 08-747 64 61.

Sopplunch 
Måndagar jämna veckor välkomnas alla till 
sopplunch i Klockargården kl 12.00.  
Kostnad 30 kr. Kontakta Lena Röstlund, 
070-535 48 78.. 
 
Mingelmiddagar 
Måndagar ojämna veckor kl 16-19 i 
Klockargården. Tillsammans lagar vi middag  
och äter tillsammans. Kostnad 60 kr.  
Anm Lena Röstlund. Se ovan. 
 
Djurö kyrkokör
Onsdagar kl 19.00–21.00. 
Kontakta Britt Wennberg 070-306 85 77.

MÖJA
Möja kyrkokör
Onsdagar kl 18.40–21.00.

Pensionärsträff & Stickcafé
Varannan vecka (ojämna veckor)
Tisdagar kl 13.00. Kontakta Titti Eriksson, 
tel: 08-571 642 77.

NÄMDÖ
Nämdö kyrkokör 
Kören övar enligt överenskommelse  
med körledaren.

Surfa gärna in på vår hemsida 
för mer information: 
www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo

Söndag 21 april – Påskdagen  
11.00 UPPSTÅNDELSEMÄSSA 
Konfirmanderna medverkar. Möja kyrkokör.
 
 
NÄMDÖ  
 
Lördag 1 december  
15.00 ADVENTSGUDSTJÄNST  
Nämdö kyrkokör.

Lördag 15 december  
13.00 JULKONSERT 
Nämdö kyrkokörs julkonsert.

Tisdag 25 december – Juldagen 
07.00 JULOTTA

Måndag 31 december – Nyårsafton  
13.00 NYÅRSBÖN Nämdö kyrkokör.

Lördag 2 mars  
17.00 HELGMÅLSBÖN 
Orgel och körmusik. 
 
Söndag 21 april – Påskdagen 
15.00 UPPSTÅNDELSEMÄSSA 
Nämdö kyrkokör. 
 
 
RUNMARÖ 
Söndag 2 december – 1 sön i advent 
14.00 ADVENTSGUDSTJÄNST

Tisdag 25 december – Juldagen 
07.30 JULOTTA

Måndag 22 april – Annandag påsk 
11.00 ANNANDAGSGUDSTJÄNST 
 
Måndag 31 december – Nyårsafton 
KL 16.00  NYÅRSBÖN 
 
 
 
SANDHAMN

 

Söndag 2 december – 1 sön i advent  
11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST

Lördag 8 december  
16.00 JULKONSERT Jacqueline Miura, 
sång. Britt Wennberg, piano. 

Tisdag 25 december – Juldagen 
07.00 JULOTTA

Söndag 21 april – Påskdagen 
14.00 UPPSTÅNDELSEMÄSSA

Jacqueline Miura sjunger på julkonserten 8/12.



 

TACK
vare dig som är medlem...

...har vi många konserter och 
musikgudstjänster årligen, särskilt 
sommartid. 
 
...kan vi erbjuda gratis själavård. 
Du kan vända dig till församlingens 
präster för samtal.

...kan vi hålla våra kyrkor öppna och 
i gott skick. Du är med och vårdar ett 
viktigt kulturarv.

...du har som medlem rätt till kost-
nadsfri vigsel- och begravningsguds-
tjänst i din församlingskyrka. 
 
DET HÄR INGÅR:
Någon av församlingens fem kyrkor, 
kapell eller annan församlingskyrka 
Präst 
Musiker 
Kyrkvaktmästare
 
...dop är alltid gratis. Genom dopet 
blir du medlem i Svenska kyrkan. Du 
kan även döpas när du är vuxen. 

...du stödjer även kyrkans arbete ute 
i världen. Svenska kyrkans interna-
tionella arbete bidrar till att utsatta 
människor ska få ett bättre, värdigare 
liv överallt på jorden.  

Svenska kyrkan tillhör världens största 
globala nätverk; den världsvida kristna 
kyrkan. Den finns både i storstadens 
slum och i skuggan under trädet i ett 
väglöst land och når dit nästan ingen 
annan når. 

 
Surfa gärna in på vår hemsida 
för mer information: 
www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo

– Öppet hus för daglediga  
    med småbarn 
– Öppet hus för ungdomar 
– Konfirmation 
– Bibelstudier 
– Kreativa dagar 
– Körer 
– Pensionärsträffar

EN FLICKA 
ÄR FÖDD

PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen

Varje dag föds flickor in i förtryck och orättvisor. 
Det kan vi inte acceptera. Flickor ska aldrig nekas, 
kränkas, hotas, utnyttjas eller tvingas – bara för att 
de är flickor. Ge en gåva och ta ställning för varje 
människas lika värde och makt över sitt eget liv.

900 12 23

SwIshA
dIn gåva tIll

TACK!#ENFlICKAÄRFÖDd

Foto: Helena Goldon/Ikon

... kan vi erbjuda kostnadsfri verksamhet för alla åldrar så som:


